Výroční zpráva
školní rok 2018/ 2019
Základní škola Brno, Bednářova 28, příspěvková organizace

V souladu se Zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a dle Vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se
stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy,
předkládám výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2018/2019.
Vlastimil Černý - ředitel školy

1.0 Základní charakteristika školy
1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy:
Základní škola Brno, Bednářova 28, příspěvková organizace
1.2 Zřizovatel školy:
Statutární město Brno - Městská část Brno-jih, Mariánské nám. 13, 61700 Brno
1.3 Ředitel školy:
Vlastimil Černý
1.4 Druh školy včetně všech školských zařízení:
Úplná základní škola
1.5 Kontakty:
telefon:
736644562
e-mail:
zsb@zsb.cz
http:
www.zsb.cz
1.6
Škola sdružuje:
Základní školu
Školní družinu
Školní jídelnu- výdejnu

IZO
IZO
IZO

Ředitel školy:
Zástupce ředitele:
Výchovný poradce:
Vedoucí školní družiny:
Vydávající stravu:

Mgr. Vlastimil Černý
Mgr. Renata Svobodová
Mgr. Dana Přepechalová
Danuše Hrdličková
Marika Klímová

102 067 007
118 200 593
108 028 682

kapacita:
kapacita
kapacita

300 žáků
88 žáků
200 jídel

Úplná škola

1.stupeň

Počet
tříd
5

Počet
ročníků
5

Počet žáků Průměrný počet Kapacita
žáků na třídu
129
25,8
150

2.stupeň

6

4

111

18,5

150

Celkem

11

9

240

21,8

300

1.7 Školská rada (§ 167, 168 zákona č. 561/2004 Sb.)
Datum zřízení:
1.1. 2009

Předseda a členové ŠR: Jan Navrátil, Ing. Anna Böhmová, Jiřina Bočková,
Ing. Richard Vašíček, Ivana Příhodová, Kateřina Jílková, Mgr.Renata
Svobodová, Mgr. Dana Šilingrová, Mgr. Eva Vojtěšková
1.8 Školní vzdělávací program
Název vzdělávacích programů Číslo jednací
ŠVP ŠPRT 3. verze

Ročník
1. - 9. ročník

Jiné specializace, zaměření:
Ve školním roce 2018/2019 jsme měli speciální zaměření v 6. - 9. ročníku skupiny žáků se
zaměřením na fotbalovou přípravu. Tito žáci mají 3 hodiny fotbalové přípravy navíc, svůj
vzdělávací plán ve všech předmětech splní a hodiny určené k fotbalové přípravě čerpají
z disponibilní dotace.
1.9 Zařízení školního stravování
Typ jídelny- dle výkazu Z 17- Počet Počet strávníků
01
děti a žáci zaměst. školy
důchodci
L 13
ŠJ – výdejna
1
176
19

a

vlastní ostatní*
0

* Ostatní – ostatní důchodci, zaměstnanci jiných škol, zaměstnanci jiných zaměstnavatelů
(firmy)

1.10 Počet pracovníků školního stravování k 30.6.2019
Fyzické osoby
1
Přepočtení na plně zaměstnané
1,6

1.11 Školní družina, která je součástí základní školy
ŠD
celkem

počet
oddělení
3

počet dětí

počet vychovatelů

kapacita

88

fyz.
přepoč.

88

3
2,4

Děti z naší ŠD mohou využívat prostor v přístavku školy, který jim slouží k odpočinku, hrám
a dalším činnostem před i po vyučování. Ke zpříjemnění pobytu se jim snažíme utvářet
program tak, aby uspokojil jejich zájmy a potřeby. Mezi oblíbenou činnost patří výtvarná
výchova a keramika, které rozvíjejí dovednosti, tvůrčí zobrazovací schopnosti, fantazii a
vedou je k samostatné tvořivé práci. Své výrobky si s radostí odnášejí domů na výzdobu bytu,
či svého pokoje. Vedle výtvarných činností se mohou účastnit dramatického kroužku a
"protáhnout se" v kroužku pohybových her. Děti chodí pravidelně s paní vychovatelkou cvičit
do fitcentra. Za pěkného počasí chodí na školní zahradu, která v rámci projektu Zahrada
v pohybu poskytuje dětem velké množství pohybových aktivit.

2.0

Údaje o pracovnících školy

2.1Odborná kvalifikace (dle zákona č. 563/2004 Sb.)
Přepočtený /
fyzický
Celkový počet pedagogických pracovníků 14,55 / 15
z toho odborně kvalifikovaných
14,55 / 15

%
100/100
100 / 100

2.1.1 Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce nastoupili do školy:
1
2.1.2 Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce nastoupili do školy:
2.1.3 Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce odešli ze školy:

2.1.

4 Nepedagogičtí pracovníci - počet :
5, z toho 2 mají plné a 3 mají snížené úvazky

2.2 Věkové složení učitelů
Věk
do 35 let
36-50 let
51 a více
Pracující důchodci nepobírající důchod
Pracující důchodci pobírající důchod
Celkem
Rodičovská dovolená

Učitelé
Muži
2
2
1

5

Ženy
3
3
6

12
2

1
1

2.3 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků školy
Počet zúčastněných
pracovníků

Typ kurzu
Pedagogika, psychologie
Cizí jazyky
Umění, estetika
Speciální pedagogika, SVPU
Informatika, PC, SIPVZ
Společenské vědy
Legislativa, řízení, ekonomie
Sport, TV, turistika
Výchovné poradenství,prevence
soc.pat.jevů
Alternativní pedagogika
Přírodní vědy
Technické vědy
Český jazyk a literatura
Zdravotnictví, BOZP, PO
Jiné

5
3
7
2
2
3
6
3

3
3
5
1
43

Celkem
2.4 Školní asistenti
Počet celkem (přepočtený/fyzický) 0,38 / 1
z toho a) romský asistent
. . .
b) jiný (pedagogický, osobní) 0,38 / 1
3.0 Výsledky výchovy a vzdělávání
3.1 Celkové hodnocení a klasifikace žáků
Ročník

Počet žáků Prospělo s
vyznamenání
28
25
1.
22
21
2.
28
25
3.
27
19
4.
25
15
5.
Celkem za I. stupeň 130
105
20
11
6.
17
9
7.A
16
12
7.B
22
12
8.
18
9
9.A
18
6
9.B
Celkem za II. stupeň 111
59

Prospělo Neprospělo Opakuje

Celkem za školu

77

231

164

3
1
3
8
10
25
9
8
4
10
9
12
52

1
1

2
2

3.2 Snížený stupeň z chování:
Stupeň chování
2
3

Počet
1
0

% z počtu všech žáků školy
0,35
0

3.3 Celkový počet neomluvených hodin za celý školní rok:
průměr na jednoho žáka:
0,07
Tato absence byla za jednoho žáka, vše bylo řešeno s OSPOD.

6

3.4 Vzdělávání žáků mimořádně nadaných:
Neměli jsme na škole žáka se vzděláváním mimořádně nadaných
3.5 Údaje o přijímacím řízení na střední školu
Gymnázium
Konzervatoř SOŠ SOU
4 leté studium 6
leté 8
leté
studium
studium
Počty přijatých žáků
5
2
2
0
19 12
3.6 Počet absolventů ZŠ
Ročník
9.ročník
nižší ročník/5.ročník
Celkem

Počet žáků
36
2/2
40

%
100
10/0
100

3.7 Přestupy žáků mezi ZŠ
Počet žáků, kteří odešli na jinou ZŠ: 5
Důvody:
stěhování, nespokojenost
Počet žáků, kteří přišli z jiné ZŠ: 14
Důvody:
skupiny žáků s fotbalovou přípravou, stěhování, nespokojenost
4.0 Hodnocení ZŠ nebo jejich součástí
4.1 Kontroly provedené Českou školní inspekcí:
Naši školu ve školním roce 2018/2019 ČŠI nenavštívila.
4.2 Opatření zavedená na základě zjištění České školní inspekce:
4.3 Kontroly provedené jinými kontrolními orgány:
4.4 Opatření zavedená na základě zjištění jiných kontrolních orgánů:

5.0 Výkon státní správy/dle § 165, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb./
5.1 Rozhodnutí ředitele
Počet rozhodnutí Počet odvolání
Odklad povinné školní docházky
7
0
Dodatečné odložení povinné školní docházky
0
0
Jiné
3
0

6.0 Další údaje o škole

Základní škola, Brno – Horní Heršpice, Bednářova 28, je úplná škola s devíti postupnými
ročníky. Jsme spádová škola pro oblast Přízřenic, Horních a Dolních Heršpic a Moravanských
Lánů. Ve většině ročníků je po jedné třídě, pouze 7. a 9.ročníky byly po 2 třídách. Škola
vzdělává cca 240 žáků.
Budova ZŠ je situována v krásném a klidném prostředí v oblasti Horních Heršpic s dobrou
dostupností městské hromadné dopravy.
Jsme malá škola spíše rodinného typu, což
umožňuje pedagogickým pracovníkům dobře se seznámit se všemi žáky a sledovat jejich
pokroky po celou dobu jejich vzdělávání a vzhledem k malému počtu žáků ve třídách se
učitelé mohou věnovat i žákům se SPUCH na
základě doporučení PPP a individuálních
výukových plánů.
V průběhu své působnosti byla škola několikrát modernizována a rozšiřována. Od roku 1996
máme novou půdní vestavbu nad hlavní budovou školy, která slouží starším žákům 1. stupně;
součástí jsou dvě samostatné herny, využívané jak o přestávkách, tak v průběhu vyučování.
V hlavní budově se nachází ředitelství, kmenové učebny 2. stupně a specializované učebny:
jazyků, chemie a fyziky, výtvarné výchovy a keramiky a multimediální a audiovizuální
nahrávací studio.
Roku 2000 byla provedena přístavba nové budovy, kde mají kmenové učebny mladší žáci 1.
stupně a dvě oddělení družiny. Toto řešení nabízí dětem klidnější prostředí pro práci a
umožňuje návaznost na organizaci odpoledních aktivit školní družiny. Velkou výhodou je
jednoduchý přesun nejmenších školáků do školní jídelny, která byla nově zbudována v těchto
prostorách.
Ve školním roce 2018/2019 proběhla nástavba nad šatnami, příslušenstvím tělocvičny a nad
spojovacím krčkem s přístavbou.
V těchto prostorách vznikla moderní učebna přírodovědných předmětů,

dále nová místnost pro oddělení ŠD

a multifunkční sál na vystoupení žáků, přednášky a různé projektové aktivity.
K pohybovým aktivitám žáci využívají tělocvičnu a sportovní areál s fotbalovým hřištěm
s dvěma basketbalovými koši. Fotbalové hřiště s umělým trávníkem slouží nejen v hodinách
Tv, ale i v době volného času. Na prvním a druhém stupni se využívá ke sportovně
pohybovým hrám. Hřiště má k dispozici i školní družina.
Dále máme vybudované fitcentrum se zrcadlovým sálem na pohybové aktivity skupin
s menším počtem, je zde i posilovna, která slouží zejména pro výuku žáků zaměřených na
fotbalovou přípravu zmiňovaných výše.

Škola využívá i víceúčelové hřiště s umělým povrchem, které je určeno pro volnočasové
aktivity občanů naší městské části a nachází se před školou.
V době volna a o přestávkách mohou žáci po dohodě s vyučujícím využívat všechny prostory
školy. Jsou jim k dispozici herny, učebna PC, fotbalové hřiště, fitcentrum, pingpongový stůl.
Mohou si zakoupit nápoje a drobné občerstvení v automatu.

Pedagogický sbor má 17 členů, v němž jsou mladí i zkušení pedagogové. 100% učitelů je
plně kvalifikovaných, ale některé předměty se učí neaprobovaně, ostatní si doplňují vzdělání.
Ve škole pracuje výchovný poradce, který současně působí jako poradce pro volbu povolání,
dále máme metodika prevence sociálně patologických jevů a z řad učitelů jsou koordinátoři
ŠVP a ICT.
V rámci školního poradenského centra máme vytvořenu pozici speciálního pedagoga, který
pomáhá výchovné poradkyni a všem vyučujícím s tvorbou IVP pro žáky s SPUCH a s jejich
integrací do výchovně vzdělávacího procesu.
Díky aktivitám ŠPP se daří i dětem s výchovnými problémy, které k nám přestoupily z jiných
škol z důvodu našeho nižšího počtu žáků ve třídách.
V rámci snadnějšího vstupu do školního života jsou děti 1. ročníku i při nižším počtu než 30
kmenově zařazeni do jedné třídy rozdělené na Čj, M, Aj, Prv a Tv do dvou skupin, které jsou
samostatně vedeny 2 učitelkami.
V posledních letech vzděláváme i děti cizích státních příslušností. Navštěvují samostatnou
výuku českého jazyka, kterou máme hrazenu z projektu EU.
Spolupráce s jinými subjekty:
Naším nejdůležitějším partnerem je bezesporu náš zřizovatel MČ Brno-jih. Naše spolupráce
je již dlouhá léta na velmi dobré úrovni. Vedení radnice nám pomáhá s budováním
atraktivního prostředí pro žáky, odbor školství je nám velmi nápomocen v oblasti legislativy a
ekonomiky.
Dalšími subjekty s námi spolupracujícími jsou mateřské školky a to zejména ty nejbližší – MŠ
Záhumenice a MŠ Zelná. Zde máme již řadu let vypracovaný systém návštěv budoucích
prvňáčků a spolupráci v oblasti kultury.
Samozřejmě je pro nás důležitý i odbor školství magistrátu města Brna. I ten nám pomáhá
v legislativních, ekonomických a právních otázkách.
Projekty EU:
Naše škola je zapojena do několika projektů EU:
Název projektu a registrační
číslo projektu
Délka trvání projektu

Inkluze je tady
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004519
24 měsíců

Operační program

OP VVV

ZŠ jako žadatel

1.2. 2017 – 31.1. 2019

Celková výše dotace
Souhlas zřizovatele s uzavřením
partnerské smlouvy, datum
Stručný popis projektu

685 317,00 Kč
Ano

Název projektu a registrační
číslo projektu
Délka trvání projektu
Operační program

Prevence školní neúspěšnosti
CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_021/0003126
1. 9. 2017 – 31. 12. 2019
OP VVV - MAP

Začlenění speciálního pedagoga, spolupráce pedagogů,
doučování žáků

ZŠ jako partner

c) jako zapojená škola

Celková výše dotace

49 993 567,52 Kč
Personální podpora

Souhlas zřizovatele s uzavřením
partnerské smlouvy, datum

Ano

Stručný popis projektu

Cílem projektu je plošná podpora škol a organizací
zapojených do projektu za účelem zvýšení kvality a inkluze
základního vzdělávání ve městě Brně.

Rozvojové programy MŠMT:
Název programu a registrační
číslo
Délka trvání programu

Plavání na ZŠ Bednářova
PLAV-02-0520/2019
celoročně

Operační program

Podpora vzdělávání cizinců ve školách

ZŠ jako partner

1.1. 2019 – 31.12. 2019

Celková výše dotace
Souhlas zřizovatele s uzavřením
partnerské smlouvy, datum
Stručný popis projektu

78 680,00 Kč
Ano

Název programu a registrační
číslo

Plavání na ZŠ Bednářova
MSMT-28 283/2018

Délka trvání programu

celoročně

Operační program

Podpora výuky plavání v základních školách

ZŠ jako partner

1.1. 2019 – 31.12. 2019

Celková výše dotace

25 448,00 Kč

Souhlas zřizovatele s uzavřením
partnerské smlouvy, datum

Ano

Stručný popis projektu

Příspěvek na dopravu na palvání

Účelem programu je podpora výuky českého jazyka
přizpůsobená potřebám dětí a žáků-cizinců a úprava
podmínek pro jejich vzdělávání tak, aby školy mohly ve
třídách přizpůsobit počty dětí a žáků náročnosti výuky a činit
další opatření k úspěšné integraci dětí a žáků-cizinců.

Dále je škola zapojena do projektů: Ovoce do škol a Mléko do škol.
V rámci těchto programů dostávají všichni žáci školy zdarma 2 x měsíčně ovoce a zeleninu a
mléčný výrobek.
Úspěchy našich žáků:
Konverzační soutěž v anglickém jazyce - městské kolo:
Kategorie I. A – Dominik Momčev (7. třída) – 6. místo.
obvodní kolo Superstar ŠD:
3. místo Vojtěch Doležel
2. místo Anna Churavá
Velikonoční laťka – soutěž brněnských škol ve skoku vysokém
1. místo - Jiří Hartman 3. tř. + Kryštof Kopr
2. místo - Alexandra Huječková
3. místo - Melánie Válková
Hodnocení brněnských základních škol ve všech sportovních soutěžích ve školním roce
2018/2019 chlapci 2. stupně 2. místo

Akce pořádané školou:
Všichni žáci se se svými třídními učiteli pravidelně účastní velkého množství akcí:
Návštěvy divadel, muzeí, vzdělávacích akcí.
Pro žáky 1. stupně pořádáme školu v přírodě, děti 2. stupně jezdí na školní výlety.
Žáci 2. a 3. třídy mají pravidelnou výuku plavání v bazénu na ZŠ Horní, od 7. do 9. ročníku se
mohou děti zúčastnit lyžařského výcviku v Herlíkovicích v Krkonoších, kde mají ubytovnu
přímo pod svahem.
Na Mikuláše pořádáme Mikulášskou s vystoupením žáků a mnoha dílničkami zaměřenými
na zimní tématiku.
Poslední úterý školního roku máme Zahradní slavnost, na níž opět děti předvedou své
dovednosti v krátkém vystoupení a poté mohou soutěžit na stanovištích s různými úkoly.

8.0 Poradenské služby v základní škole
8.1 Údaje o odborných pracovnících

8.1.1 Počty
výchovný poradce
školní metodik prevence
školní psycholog
školní speciální pedagog

fyzický
počet
1
1
nemáme
1

kvalifikace,
specializace
Čj, D
Ov, Tv

dosažené vzdělání

Spec. Ped.

VŠ

VŠ
VŠ

8.1.2 Věková struktura
do 35let
výchovný poradce
školní metodik
prevence
školní psycholog
školní speciální
pedagog

36 – 50 let
1
1

51 let–a více/z toho důchodci

1

8.1.3 Další vzdělávání poradenských pracovníků
Typy vzdělávání a vzdělávací organizace u jednotlivých pracovníků
výchovný poradce:
školní metodik prevence:
školní psycholog:
školní speciální pedagog:
8.2 Údaje o finančních zdrojích na poradenské služby ve školách

8.2.1

Finanční prostředky čerpané ze státního rozpočtu formou grantů (ne z KrÚ JmK):

Nečerpali jsme touto formou žádné prostředky.
8.2.2 Finanční prostředky z jiných zdrojů (např. MČ, MMB, sponzor, jiné:
Nečerpali jsme touto formou žádné prostředky.
8.3 Individuální integrace

Typ postižení
VPCH
VPU
Tělesné postižení
Sluchově postižení
Celkem

Ročník
2., 3. , 5.
2. - 9.
3.
6.

Počet žáků
3
12
1
1
17

Stupeň podpůrného opatření
2-3
2-3
3
2

8.4 Skupinová integrace

Typ postižení
celkem

Ročník
NEMÁME

Počet žáků

